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Afwezig

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Herziening reglement middenstandscheques Vlaamse Covid-19 subsidie

Feiten en context
Gelet op het subsidiebedrag van € 18.670,00 voor de aankoop van lokale middenstandscheques waarvan € 
3.670,00 reeds besteed;
Gelet op het goedgekeurd reglement tot verdeling van de middenstandscheques van 21 september 2020;
  -  met een automatische toekenning aan de kwetsbare doelgroepen in een begeleidingstraject bij het OCMW:
       *  Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
       *  Personen met een aanvullende financiële steun
       *  Personen in budgetbeheer
       *  Personen met een inkomen lager dan het bedrag van het leefloon in hun categorie +10%
  -  volgens een maandbedrag per categorie:
       *  20,00 euro voor een alleenstaande
       *  30,00 euro voor een gezin van 2 volwassen personen
       *  40,00 euro voor een gezin met minderjarige kinderen
Gelet op de sterk toegenomen prijzen van een groot aantal basis consumptiegoederen dat resulteert in 
koopkrachtvermindering en een snelle toename van onbetaalde facturen;
Overwegende dat mensen met een laag inkomen meestal niet over een buffer beschikken om het inkomensverlies 
of de duurdere consumptiegoederen op te vangen;
Gelet op de vaststelling dat een groot aantal interim-contracten sinds de Coronapandemie Óf niet meer verlengd 
werden Óf de uren tot een sterk minimum beperkt werden met een grote jobschaarste voor laag opgeleide 
arbeidsprofielen; Overwegende dat deze doelgroep net hét doelpubliek van het OCMW is, hét laatste vangnet;
Gelet op de sterke toename van het aantal schuldbemiddelingen (8) en budgetbegeleidingen (12) in de periode 
januari - april 2021;
Gelet op het voorstel van de sociale dienst om het reglement als volgt aan te passen vanaf 01/06/2021:
  -  te voorzien in een automatische toekenning aan de kwetsbare doelgroepen in een begeleidingstraject bij het 
OCMW:
       *  Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
       *  Personen met een aanvullende financiële steun
       *  Personen in schuldhulpverlening met ontoereikende inkomsten - zonder mogelijkheden om de inkomsten te 
verhogen
  -  volgens een maandbedrag per categorie:
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      *  50,00 euro voor een alleenstaande
      *  70,00 euro voor een gezin van 2 volwassen personen
      *  100,00 euro voor een gezin met minderjarige kinderen

Wettelijke motivering
Gelet op de beleids- en beheerscyclus;
Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de omzendbrief van 26 oktober 
2018 betreffende lokaal sociaal beleid;
Gelet op het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de 
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie waarmee de Vlaamse overheid de lokale besturen 
financieel versterkt voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de COVID-19-pandemie;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 september 2020 betreffende de aanvraag van 
een consumptiebudget 2020 voor de aankoop van lokale middenstandscheques en de toekenningsvoorwaarden voor de 
verdeling van deze cheques.
 

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1
Goedkeuring van het onderstaand reglement inzake het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de 
middenstandscheques voor kwetsbare doelgroepen ter besteding van de Vlaamse Covid-19 subsidie vanaf 
01/06/2021.

 
Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het Vlaams 
consumptiebudget 
voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
(VB 31/08/2020 en RvMW 14/09/2020 en 14/06/2021)
Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Herk-de-Stad ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit in de vorm van 
het bestaande systeem van de middenstandscheques voor het bedrag van de subsidie.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van deze middenstandscheques.
 
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:
-          Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
-          Personen met een aanvullende financiële steun
-          Personen in schuldhulpverlening met ontoereikende inkomsten - zonder mogelijkheden om de 
inkomsten te verhogen
Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties die 
ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 8.
-          Lokale handelszaken en organisaties in : voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca
-          Andere: dierenbenodigdheden, elektrische toestellen, brillenwinkel, schoenmaker, boekenhandel
De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente Herk-de-Stad
 
Artikel 3
De middenstandscheque heeft een waarde van € 10,00 per cheque.
 
Artikel 4
De middenstandscheque heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De vervaldatum wordt op de cheque vermeld. 
Vervallen cheques kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten 
handelszaken of organisaties.
De middenstandscheque is inwisselbaar voor de waarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. 
Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel.



3

De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het 
aangekochte product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van de cheque.
De middenstandscheque dient in één keer volledig opgebruikt te worden en kan dus niet gebruikt worden voor 
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties.
 
Artikel 5
De middenstandscheques kunnen niet worden verkocht aan derden.
De cheques worden niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
 
Artikel 6
Elk gezin dat in begeleiding is bij het OCMW en behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, 
ontvangt gedurende een periode van 5 maanden een maandelijkse middenstandscheque van:
-          € 50 voor een alleenstaande
-          € 70 voor een gezin van 2 volwassen personen
-          € 100 voor een gezin met minderjarige kinderen
De middenstandscheques worden automatisch toegekend aan de volgende doelgroepen :
-          Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
-          Personen met een aanvullende financiële steun
-          Personen in begeleiding bij een OCMW-dienst met een inkomen lager dan het bedrag van het leefloon 
in hun categorie +10%
Deze toekenning gebeurt op basis van een inkomstenbewijs per dossier. De bewijzen worden digitaal bewaard 
in functie van een inspectie door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Indien een hulpvrager met financiële problemen een inkomen heeft dat hoger is dan het bedrag van het 
leefloon in zijn categorie + 10% dient hij onderworpen te worden aan een sociaal- en financieel onderzoek. De 
hulpverlener legt dan een sociaal verslag voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD).
De toekenningsperiode van 5 maanden kan verlengd worden door het BCSD indien uit het sociaal- en 
financieel onderzoek blijkt dat een gezin voldoet aan de voorwaarden en op dat moment niet in de mogelijkheid 
is hun financiële situatie te verbeteren.
 
Artikel 7
Het OCMW koopt middenstandscheques aan voor het bedrag van de subsidie.
De middenstandsraad draagt alle kosten voor het drukken van de middenstandscheques.
 
 
Artikel 8
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties staat gepubliceerd op de gemeentelijke website.
De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak worden 
bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
 
Artikel 9
Elke hulpverlener verdeelt de middenstandscheques aan de eigen cliënten tijdens een afspraak op het OCMW.
De rechtgevende tekent steeds een ontvangstbewijs bij afgifte van de middenstandscheque door de 
hulpverlener.
 
Artikel 10
Het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden 
geleverd na betaling met de middenstandscheque, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten 
voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 11
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau een 
gemotiveerde beslissing.
 
Artikel 12
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan:

 de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW;
 de sociale dienst.
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